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Załącznik nr 1 do OIWZ  
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Główny kod CPV:  
79342200-5 Usługi w zakresie promocji  

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi promocji Miasta poprzez kampanię 
informacyjną w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 4 
listopada 2019 do 24 kwietnia 2020 roku związaną z organizacją loterii dla 
nowych podatników w Łodzi, w tym:  
 
1. Publikacja całostronicowej reklamy w 8 wydaniach magazynowych Dziennika 

Łódzkiego.  

2. Publikacja całostronicowej reklamy w 3 wydaniach regionalnych Expressu 
Ilustrowanego.   

3. Publikacja całostronicowej reklamy w 3 wydaniach magazynowych Expressu 
Ilustrowanego lub równoważnie - publikacja całostronicowej reklamy w 6 
wydaniach dodatku telewizyjnego do Expressu Ilustrowanego pn. TV Pilot z 
założeniem zleceń wymiennych (na stronach magazynu Expressu Il. lub na 
stronach dodatku telewizyjnego TV Pilot) w zależności od decyzji 
Zamawiającego.  

4. Insert formularza ZAP 3 w listopadzie 2019 r. do 
a) 3 tygodników Expressu Ilustrowanego 
b) 5 tygodników Dziennika Łódzkiego  
c) Naszego Miasta/ Łódź/ 

5. Kampania odsłonowa w miejskich i wojewódzkich serwisach informacyjnych                                  
z geotargetowaniem na aglomerację łódzką z założeniem min. 3 mln odsłon. 

6. Produkcja dwóch filmów promocyjnych, każdy o długości około 2 minut oraz 
ich emisja (pierwszy w listopadzie, drugi w pierwszym kwartale 2020 roku) z 
artykułem redakcyjnym na stronach głównych dwóch miejskich serwisów 
informacyjnych, z założeniem, że każdy z nich ma nie mniej niż  12 milionów 
odsłon miesięcznie – wg. Badania Gemius/PBI realizowane przez Polskie 
Badania Internetu sp. z o.o. i Gemius Polska sp. z o.o., lipiec 2019 r. 

7. Dystrybucja 10 tys. ulotek do mieszkańców aglomeracji łódzkiej na ternie m 
in. galerii handlowych, dworców, dużych instytucji publicznych, dużych firm, 
ale także za wycieraczki samochodów z rejestracją miast aglomeracji oraz w 
innych miejscach ustalonych z Zamawiającym.  

8. Wysyłka smsów promocyjnych do 60 tysięcy mieszkańców aglomeracji 
łódzkiej (poza mieszkańcami Miasta Łódź). 


